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RECOMENDAÇÕES
IMPORTANTES
Este aparelho foi projetado apenas para o uso doméstico. Ao usar
aparelhos elétricos, precauções básicas de segurança devem
sempre ser seguidas para reduzir o risco de incêndio, choque
elétrico e/ou lesões, incluindo as seguintes:
1. Leia todas as instruções.
2. Para proteger-se contra choque elétrico, não coloque o fio, o
conector ou o aparelho em contato com a água ou qualquer
outro líquido.
3. Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (inclusive
crianças) com capacidade mental, física ou sensorial reduzida,
ou sem conhecimento e experiência, a não ser que tenham sido
instruídas sobre seu uso pelo responsável pela sua segurança.
4. É necessária uma supervisão de perto quando qualquer
aparelho for usado por crianças ou perto de crianças.
5. Crianças devem estar sob supervisão, para garantir que não
brinquem com o aparelho.
6. Não use nenhum aparelho com cabo ou conector danificado,
depois de mal funcionamento do aparelho, se cair ou estiver
danificado de alguma maneira. Se o cabo de alimentação
estiver danificado deve ser substituído pelo fabricante, agente
de assistência técnica ou profissional devidamente qualificado
para evitar acidentes. Envie o aparelho para a assistência
técnica mais próxima para anâlise, conserto ou ajuste.
7. O uso de acessórios conectados não recomendados pelo
fabricante do aparelho pode provocar lesões.
8. Não use em ambientes externos.
9. TIRE DA TOMADA QUANDO NÃO ESTIVER UTILIZANDO o
aparelho, antes de colocar e tirar os acessórios e antes da
limpeza.

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!
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RECOMENDAÇÕES
IMPORTANTES
10. Não permita que o fio fique na borda da mesa, balcão ou toque
superfícies quentes, incluindo o fogão.
11. Nunca acrescente ingredientes no copo enquanto o aparelho
estiver em funcionamento.
12. O copo deve estar adequadamente encaixado antes do
funcionamento do aparelho.
13.Para lavar a haste batedora, desligue o misturador da tomada
e remova a haste batedora do misturador (Ver “Limpeza do
DrinkMixer”).

GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES!
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Peças e Características
1. Cabeça inclinável
5. Repouso do copo
2. Chave de controle
6. Copo
|| = ALTA
7. Nível máximo, 355 ml
O = DESLIGADO
8. Nível mínimo, 120 ml
| = BAIXA
3. Suporte do corpo e chave
de trava do copo
4. Haste batedora removível
(puxe para baixo para remover)
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Uso do DrinkMixer
IMPORTANTE: Antes de usar pela primeira vez lave o copo
com água quente e sabão.
1. Coloque a haste batedora na
unidade inclinando a cabeça
para trás e inserindo a haste
batedora até que esta se encaixe.
2. Coloque o controlador de
velocidade na posição “O”,
desligado. Coloque o plugue na
tomada.
3. Coloque os ingredientes no copo.
4. Para encaixar o copo, coloque-o
por de baixo da haste e o encaixe
no suporte para copo. Repouse o
copo na base de descanso.
5. Com a haste batedora encaixada, coloque a Chave de
Controle na velocidade desejada, para processar. Comece
com a Velocidade I (BAIXA), e em seguida passe para a
Velocidade II (ALTA), se desejar.
6. Para sorvete duro ou milk shakes muito espessos, remova
o copo do descanso e apoio. Com a haste batedora ainda
submersa na mistura, mova o copo para misturar os
ingredientes. Reposicione o copo para continuar a misturar.
7. Ao terminar, coloque o controlador de velocidade na
posição “O” e retire o copo.
8. Despeje o conteúdo do copo e sirva.
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Dicas
• A maior parte das receitas pode ser preparada em menos
de dois minutos.
• As frutas não devem ser colocadas inteiras no copo.
Deve-se picar ou triturar antes de bater no mixer.
• O copo deve ser preenchido com no minimo 120 ml e no
máximo 355 ml (para evitar transbordo).
• As receitas tem melhores resultados dependendo da
temperatura dos ingredientes, quanto mais gelado, melhor.
• Xaropes e pós devem ser acrescentados somente no
momento que antecede o início do funcionamento do
aparelho, para evitar que se acumulem no fundo do copo.
• Este mixer não tritura gelo. Para melhores resultados,
utilize gelo já picado quando necessário.

Limpeza do DrinkMixer
1. Desconecte o aparelho. Para remover a haste batedora,
segure e puxe para baixo para soltar da cabeça. Lave a
haste com água quente e sabão.
2. O copo pode ser lavado com água quente e sabão, ou
pode ser colocado na máquina de lavar-louças. Atenção!
O copo deve estar separado do restante do aparelho.
3. Limpe o corpo do mixer com um pano úmido. Não utilize
materiais abrasivos que possam riscar o mixer.
NÃO SUBMERGIR O APARELHO EM ÁGUA OU
QUALQUER OUTRO LÍQUIDO.
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Receitas
Sempre acrescente os ingredientes líquidos primeiro, e em
seguida, os outros ingredientes. Comece a misturar na velocidade
| (BAIXA), e então aumente a Velocidade até || (ALTA). Processe
de acordo com a consistência desejada, entre 1 a 2 minutos.

Lara-Mora

Balde de Frutas

2 potes (180 ml) de iogurte de
morango
2 morangos frescos, amassados
1⁄2 de xícara (120 ml) de suco de
laranja

12

⁄ xícara (120 ml) de iogurte de
pêssego
1⁄2 xícara (120 ml) de suco de
laranja
2 morangos, amassados
1⁄2 kiwi, descascado e amassado

Toque de Laranja

Chocomenta

2 bolas de sorvete de baunilha
1 xícara (240 ml) de suco de
laranja

3 bolas de sorvete de chocolate
1⁄2 xícara (120 ml) de leite
1⁄4 de xícara (60 ml) de
marshmallow
1⁄3 de xícara (80 ml) de pedaços
de bala de hortelã triturada

Amor Perfeito
3 bolas de sorvete de baunilha
1⁄2 xícara (120 ml) de leite
1⁄2 banana, fatiada, e em seguida,
amassada
2 colheres de sopa (30 ml) calda
de chocolate

Cooler de Morango
3 bolas de iogurte congelado
3⁄4 de xícara (180 ml) de ginger
ale

Citrus Mix
2 potes (180 ml) de iogurte de
morango
1 bola de sorbet de limão
1⁄2 xícara (120 ml) de suco de
laranja
2 morangos frescos, amassados
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TERMO DE GARANTIA
PRAZO DE GARANTIA
O produto neste manual identificado, devidamente lacrado, é garantido pelo seu
fabricante e/ou importador, pelo prazo de (3) anos, contando a partir da data
de aquisição pelo primeiro consumidor, desde que obedecidas as condições e
recomendações especiais aqui discriminadas.
Esta garantia contratual é dada ao produto identificado, exclusivamente contra
eventuais defeitos decorrentes de projeto, fabricação, montagem ou quaisquer
outros vícios de qualidade que o tornem impróprio ou inadequado ao uso regular.
Para a comprovação desse prazo, o consumidor deverá apresentar este Termo
de Garantia junto com a 1ª via da nota fiscal de compra, ou outro documento
fiscal equivalente, desde que identifique o produto e a data de compra, legível,
sem rasuras ou emendas. Por garantia entende-se a substituição gratuita dos
componentes que apresentem defeitos de produção ou de deformação material.
Em caso de defeito irreparável ou de repetidas avarias da mesma origem, o
revendedor/importador poderá optar pela substituição do aparelho. A garantia do
novo aparelho valerá até o fim do contrato inicial.
EXCLUSÃO DE GARANTIA
A garantia não abrangerá, sendo, pois, ônus do consumidor:
Danos sofridos pelo produto ou seus acessórios, em consequência de acidentes,
maus tratos, manuseio/uso incorreto ou inadequado, imperícia e tranporte não
efetuado pelo revendedor/importador;
Danos sofridos pelo produto, em consequência de sua utilização para finalidades
diversas das especificadas pelo fabricante e/ou importador, ou incompatíveis com
a destinação do mesmo.
São também excluídas da garantia intervenções inerentes à instalação e
alimentação do aparelho, uso de voltagem indevida, assim como as operações de
manutenção enunciadas no manual de instruções. A garantia não cobre o desgaste
proveniente de sua utilização.
LOCAL ONDE A GARANTIA DEVE SER EXERCITADA
Os consertos em garantia somente devem ser efetuados por uma Assistência
Técnica Autorizada, devidamente nomeada pelo fabricante e/ou importador, que,
para tanto, se utilizará de técnicos especializados e de peças originais.
Durante os 36 (trinta e seis) meses de garantia, caso o aparelho seja reparado
em um Centro de Assistência Técnica Autorizada indicado pelo revendedor/
importador, o risco do transporte será coberto pelo cliente, caso o faça diretamente,
ou pelo Centro de Assistência Técnica, caso este efetue o transporte. Os técnicos
autorizados, que operam na região, intervirão a pedido do cliente, nos limites de
tempo às exigências operacionais.
Central Técnica de Atendimento ao Cliente - www.hamiltonbeach.com.br
SAC: 0800-2412411
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